
Črke in glasovi
Slovenski knjižni jezik ima 29 glasov, ki jih zapisujemo s 25 
črkami. 
Tako črke kot glasove delimo na:
• samoglasnike (zapisujemo jih s črkami a, e, i, o, u) in
• soglasnike (zapisujemo jih z vsemi drugimi črkami). 

Knjižni in neknjižni jezik
• knjižni jezik

– knjižni zborni (zahteva dosledno upoštevanje in poznavanje 
vseh jezikovnih pravil),

– knjižni pogovorni (jezikovnih pravil ne upošteva popolnoma)
•  neknjižni jezik (ne upošteva jezikovnih pravil).

Beseda in besedna zveza
Beseda je natančno določeno zaporedje črk oziroma glasov,  
ki jih med sabo ni mogoče zamenjati, saj je le tako zagotovljen  
njen pomen.

Besede so med sabo v različnih odnosih.
•   Sopomenke so besede, ki imajo enak (ali skoraj enak) pomen  

(kuža – pes).
•   Protipomenke so besede z nasprotnim pomenom (velik – majhen).
•  Podpomenke so besede z ožjim pomenom, nadpomenke pa 

besede s širšim pomenom (novinar – poklic, vrtnica – roža).
•  Besedna družina je skupina besed, ki ima isti besedni koren (pisati, 
pisarna, pisatelj). Besedni koren je del besede, ki besedi daje 
pomen.

Besedne zveze so sestavljene iz smiselno povezanih besed,  
ki jih je mogoče zamenjati s sopomenko (naš kuža, naš pes).
Stalne besedne zveze so sestavljene iz smiselno povezanih besed,  
ki jih ni mogoče zamenjati s sopomenko (morski pes,  
ne moremo reči morski kuža). 

Besedne vrste
Glagol je ena od štirih glavnih besednih vrst. Označuje dejanje in dogajanje. 
Po njem se sprašujemo z vprašalnicami:
•  kaj kdo počne/kaj kdo dela (pišemo, koplje, telefonira, vozi, poje, barva),
•  kaj se s kom dogaja (piha, dežuje, ne sneži).
Oglej si, kaj mu določamo. 

OSEBA ŠTEVILO ČAS NAKLON

1. OSEBA: berem EDNINA: berem SEDANJIK: berem POVEDNI: berem

2. OSEBA: bereš DVOJINA: bereva PRETEKLIK: sem bral POGOJNI: bi bral

3. OSEBA: bere MNOŽINA: beremo PRIHODNJIK: bom bral
VELELNI: beri

Velelnik glagolov na -či: reci, peci, teci ... 

Glagol pozna tudi neosebne glagolske oblike:
•  nedoločnik (kuhati):  

– konča se na -ti, -či,  
– stoji ob naklonskih glagolih (morati, želeti, smeti, znati ...) in  
– ob glagolih, ki pomenijo začetek ali konec (začeti, končati, prenehati, nadaljevati);

•  namenilnik (kuhat):  
– konča se na -t, -č,  
– stoji ob glagolih premikanja (iti, peljati, skočiti, teči).

Posebej pozorni moramo biti zlasti na oblike glagola biti. Za moški spol se glasijo: 

SEDANJIK EDNINA DVOJINA MNOŽINA

1. oseba sem/nisem sva/nisva smo/nismo

2. oseba si/nisi sta/nista ste/niste

3. oseba je/ni sta/nista so/niso

PRETEKLIK EDNINA DVOJINA MNOŽINA

1. oseba sem bil/nisem bil sva bila/nisva bila smo bili/nismo bili

2. oseba si bil/nisi bil sta bila/nista bila ste bili/niste bili

3. oseba je bil/ni bil sta bila/nista bila so bili/niso bili

PRIHODNJIK EDNINA DVOJINA MNOŽINA

1. oseba bom/ne bom bova/ne bova bomo/ne bomo

2. oseba boš/ne boš bosta/ne bosta boste/ne boste

3. oseba bo/ne bo bosta/ne bosta bodo/ne bodo

Samostalnik poimenuje osebe, živali, rastline, predmete in pojme (Tine, pes, roža, stol, prijateljstvo).  
Po njem se sprašujemo z vprašalnicami za sklone. 
Določamo mu: 

SPOL ŠTEVILO SKLON

MOŠKI: konj EDNINA: konj IMENOVALNIK: kdo ali kaj

ŽENSKI: kobila DVOJINA: konja RODILNIK: koga ali česa

SREDNJI: žrebe MNOŽINA: konji DAJALNIK: komu ali čemu

TOŽILNIK: koga ali kaj

MESTNIK: o/pri kom ali o/pri čem

ORODNIK: s kom ali s čim

KNJIŽEVNE ZVRSTI KNJIŽEVNE VRSTE, značilne za posamezne zvrsti PRIMER

LIRIKA ali IZPOVEDNIŠTVO – 
izražanje, opisovanje razpoloženj, 
čustev, misli 

ljubezenska pesem
Barbara Gregorič Gorenc: 
Ovinki

domovinska pesem T. Kuntner: Pojem ti hvalnico

razmišljujoča pesem T. Pavček: Pesem

lirska pesem – nima izrazite zgodbe, njen poudarek je na čustvih Ljudska: Nocoj je ena luštna noč

EPIKA ali PRIPOVEDNIŠTVO –  
pripovedovanje o dogodkih, 
osebah, krajih; iz zaporedja 
dogodkov bralec razbere zgodbo

epska pesem – ima zgodbo, zato zlahka obnovimo dogajanje v njej Ljudska: Pegam in Lamberger

fantastična pripoved – literarno delo, ki opisuje dogodke in osebe,  
za katere je jasno, da ne morejo biti resnični

J. K. Rowling: Harry Potter,  
Ognjeni kelih

realistična pripoved – literarno delo, ki temelji na dogodkih in osebah,  
ki bi utegnili biti resnični
• pustolovska zgodba – zgodba o nenavadnih, vznemirljivih dogodivščinah

• detektivka – literarno delo iz življenja in delovanja detektivov 
•  kriminalka – pripoved o hudodelstvu in iskanju odgovora o njegovih 

povzročiteljih

F. Bevk: Pastirci

T. Seliškar: Bratovščina Sinjega 
galeba
B. Novak: Zvesti prijatelji 
M. Twain: Tom Sawyer

pripovedka – kratka zgodba, ki temelji na ljudskem (tj. folklornem) motivu
•  zgodovinska pripovedka – posega v neko zgodovinsko obdobje,  

vendar ne verodostojno
• razlagalna pripovedka – skuša nekaj pojasniti, razložiti 
• bajična pripovedka (bajka) – v njej nastopajo bajeslovna bitja

Ljudska: Kralj Matjaž

Ljudska: Kako je Črnomelj  
dobil ime
Ljudska: Povodni mož in 
Ribniško jezero na Pohorju

basen – duhovita, kratka zgodba z naukom, v njej nastopajo živali  
s človeškimi lastnostmi

I. A. Krilov: Volk in jagnje

humoreska – kratka šaljiva pripoved J. Jurčič: Kozlovska sodba  
v Višnji Gori 

strip – zgodba, urejena v pasice; predstavljena s sličicami in navadno tudi z 
besedami

M. De Cecco in B. Gorenc -  
Pižama: Pilko in Čopka  
v Narobniji

DRAMATIKA – prikazovanje 
dogajanja, kot da poteka prav  
v tem trenutku pred gledalčevimi 
očmi; napisana je po osebah, 
te se med sabo pogovarjajo 
(dvogovor) ali pa glasno 
razmišljajo (samogovor)

radijska igra – besedilo, ki ga predvajajo po radiu in je zato bogato zvočno 
opremeljno (učinki, kot so šumi, ropotanje, glasba ...)

A. G. Kermauner:
Zakaj avto zjutraj noče vžgati

SLOGOVNO SREDSTVO ZNAČILNOSTI PRIMER

ponavljanje (iteracija) besede ali verzi se ponavljajo Nocoj je ena luštna noč,
ker mesec sveti celo noč,
ker mesec sveti celo noč,

zaspati mi ni mogoč.

poosebitev (personifikacija) stvari ali živali imajo človeške lastnosti in sposobnosti Zjutraj nas je pozdravilo sonce. 

podobnoglasje (onomatopeja) posnemanje zvokov in pojavov iz narave  
(pesniku to uspe tako, da izbira besede z določenimi glasovi)

cmok, klik,  
živžav, šum, šepet

pretiravanje (hiperbola, litota) preveč napihnjeno ali preveč omalovažujoče predstavljanje 
dejanskega stanja, da se poudari njegov pomen

potok solz, na smrt utrujen, 
že sto let se nisva srečala

ogovor nagovarjanje (izmišljene) osebe, predmeta in pojma Ne delaj se, da me ne maraš, ne glej 
skozme, kot da me ni.

inverzija obrnjen besedni red odgovori mu car tako

ritem enakomerno in urejeno ponavljanje poudarjenih in nepoudarjenih 
zlogov

Ne be-ri teh pes-mic,
če ni-maš res vo-lje.

Glej ra-je kar v pra-zno,
mor-da ti bo bo-lje.

VRSTE PRIPOVEDOVALCEV PREPOZNAMO GA PO TEM, DA … PRIMER 

vsevedni pripovedovalec zgodbo pripoveduje tako, kot bi bil sam ob vsem prisoten oz. o vsem 
obveščen, pozna vsa pretekla in sedanja dejanja vseh nastopajočih, 

vse njihove misli, namere  

pripovedovalec v Trdinovi zgodbi 
Gospodična

Z dostopom   
do e-gradiva

www.iRokus.si

Po svetu hodi  
z odprtimi očmi!  

LJUDSKA  KRALJ  MATJAŽ

JANEZ  TRDINA  
G O S P O D I Č N A

TONE  PAVČEK
MAJNICE,  FULASTE  PESMI

DESA  MUCK
POD  MILIM  NEBOM

DAVID  WALLIAMS
BABICA  BARABICA

ROALD DAHL
RDEČA KAPICA IN VOLK 

EZOP  LISICA  IN  GROZDJE

Samostojni delovni zvezek  
za slovenščino v 7. razredu osnovne šole

JEZIK in KNJIŽEVNOST
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Učbenik, delovni zvezek in berilo – vse v isti knjigi? Ki niti ni preobsežna? Prav 

takšno je to gradivo – samostojni delovni zvezek Od glasov do knjižnih svetov. 

Gradivo učenca vodi od spoznavanja glasov in črk preko odkrivanja pomenskih 

razmerij in besednih vrst, stavkov in povedi do opazovanja in tvorbe besedil. 

Njegov del, namenjen literarnim temam, prinaša nabor obveznih besedil in niz 

skrbno odbranih izbirnih. Vanj so vključena predvsem tista umetnostna besedila, 

za katera izkušnje iz razreda kažejo, da jih učenci dobro sprejemajo. 

Knjižna molja, prikupna risana junaka, spremljata učenca skozi vse gradivo: 

skozi svoje pomenke, pomisleke in opažanja postaneta njegova nepogrešljiva 

spremljevalca, saj mu pomagata premagovati jezikovne, pravopisne in še kakšne 

ovire. Učenje jezika in književnosti je z njima pestrejše in učinkovitejše.  O
D
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